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ভারত-সংযকু্ত আরব আমিরশাহী ভারু্চয ুয়াল শীর্য ববঠক 

 
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মমাদী এবং আব ু ধাববে যুবোজ মেখ মহম্মদ ববন জারেদ অল নাহোন আজ এক 
ভারু্চয ুোল েীর্য ববঠরক বমবলত হন। উভে মনতাই বববভন্ন মেরে বিপাবেক সম্পরকয  বনেন্তে অগ্রগবতরত গভীে 
সরন্তার্ প্রকাে করেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী মমাদী এবং মস মদরেে যুবোজ অল নাহোন ‘ভােত ও সংযুক্ত আেব 
আবমেোহীে মরধু সুসংবদ্ধ মকৌেলগত অংেীদাবেরে অগ্রগবত : নতুন বদক, নতুন মাইলফলক’ েীর্যক এক মযৌথ 
ভববর্ুৎমখুী দবৃিভবি সম্ববলত ববববৃত জাবে করেন। এই ববববৃতরত দইু মদরেে মরধু ভববর্ুৎমখুী রূপরেখাে 
কথা বলা হরেরে। মসইসরি, গুরুেপূর্য ববর্েগুবল খুুঁরজ মবে কো ও তাে সম্ভাবু পবের্াম সম্পরকয ও রূপরেখা 
মদওো হরেরে। এ ধেরনে অবভন্ন ভববর্ুৎমুখী রূপরেখা প্রর্েরনে উরেেুই হল বাবর্জু, বববনরোগ এবং বববভন্ন 
মেরে উদ্ভাবন সহ অথযনীবত, েবক্ত, জলবাে ু পবেবতয রনে মমাকাববলা, উদীেমান প্রযুবক্ত, দেতা ও বেো, খাদু 
বনোপত্তা, স্বাস্থ্ু পবের্চযযা, প্রবতেো এবং বনোপত্তাে মেরে সহরযাবগতা আেও বাড়ারনা। 

 দইু মনতাে মরধু এই েীর্য ববঠরকে আেও একটি উরেখরযাগু ববর্ে হল, সবযািীর্ অথযননবতক অংেীদাবেে রু্চবক্ত 
স্বােে এবং এ সম্পবকয ত নবথ বববনমে। ভােরতে বাবর্জু ও বেল্পমন্ত্রী শ্রী পীযূর্ মগারেল এবং সংযুক্ত আেব 
আবমেোহীে আবথযক ববর্েক মন্ত্রী আবদেুাহ ববন মতৌক অল মাবে ভারু্চয ুোল পদ্ধবতরত রু্চবক্তপরে স্বােে ও 
নবথপে বববনমে করেন। এই রু্চবক্তে ফরল ভােত ও সংযুক্ত আেব আবমেোহীে মরধু বুবসাবেক মেরে 
অগ্রগবত ঘটরব। মসইসরি, এরক অপরেে বাজারে প্ররবরেে সুরযাগ বৃবদ্ধ পারব এবং শুল্ক হাে কমরব। দইু মদরেে 
মরধু বাবর্বজুক মেরে এই রু্চবক্ত স্বােরেে ফরল বতয মান বিপাবেক মলনরদরনে পবেমার্ ৬০ বববলেন মাবকয ন 
ডলাে মথরক আগামী পাুঁর্চ বেরে মবরড় ১০০ বববলেন মাবকয ন ডলারে মপৌুঁেরব বরল মরন কো হরে। 

 ভােরতে প্রধানমন্ত্রী এবং মস মদরেে যুবোজ ভােরতে স্বাধীনতাে ৭৫তম বাবর্যকী এবং সংযুক্ত আেব 
আবমেোহীে প্রবতষ্ঠাে ৫০তম বাবর্যকী উপলরে একটি স্মােক ডাকটিবকট প্রকাে করেন। এই েীর্য ববঠরক 
দ’ুমদরেে করেকটি সংস্থ্াে মরধু দটুি সমর াতাপে স্বােরেে কথাও মঘার্র্া কো হে। এগুবল হল – খাদু 
বনোপত্তা কবেডে গরড় তুলরত এবপইবডএ এবং বডবপ ওোর্ল্য  তথা অল দাহো সংস্থ্াে মরধু সমর াতাপে এবং 
আবথযক পবেকল্পনা ও পবেরর্বাে সহরযাবগতাে লরেু ভােরতে বগফট বসটি এবং আবু ধাববে মলাবাল মারকয ট 
অন মকা-অপারেেরনে সরি সমর াতাপে। এোড়াও আেও দটুি সমর াতাপে স্বােবেত হরেরে। এে একটি 
জলবােু পবেবতয রনে মমাকাববলাে সহরযাবগতা এবং অনুটি বেোরেরে পােস্পবেক সহরযাবগতা। 

 মকাবভড মহামােীে সমে ভােতীে সম্প্রদারেে মানুরর্ে প্রবত ববরের্ যত্নবান হওোে জনু প্রধানমন্ত্রী আব ু
ধাববে যুবোজরক ধনুবাদ জানান। শ্রী মমাদী যত দ্রুত সম্ভব ভােত সফরেে জনু তাুঁরক আমন্ত্রর্ জাবনরেরেন। 
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18 মফব্রুোবে, 2022 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s 

website and may be referred to as the official press release. 


